
vissir þú að...

Þegar Biblían er lesin
heyrist rödd Guðs 05

við getum verið fullviss um að Biblían sé áreiðanleg
Skoðaðu samanburðinn á handritum Biblíunnar og öðrum skjölum sem sagnfræðingar segja að 
séu nákvæm.

Tímasetning 
frumeintaksins

Tímasetning 
elsta afrits sem 
hefur tekist að 

varðveita

Áætluð tímasetning 
milli frumeintaksins 
og elsta afrits sem 

hefur tekist að 
varðveita

Fjöldi afrita sem 
eru til í dag

Saga Thucydides um 
Peloponnesíu Stríðin

u.þ.b. 431-400 f.Kr. 900 e.Kr. fyrir utan 
nokkur önnur eldri 

brot

1300 ár 73

Stríð Sesars við Gallverja u.þ.b. 58-50 f.Kr. 825 e.Kr. 875 ár 10

Saga og annálar Tacitusar u.þ.b. 98-108 e.Kr. u.þ.b. 850 e.Kr. 750 ár 2

Nýja Testamentið 40-100 e.Kr. 350 e.Kr. 310 ár u.þ.b.14.000

Tekið úr Christianity Explored, Study Guide: Leaders Edition, 2003, 60.

árið 1947...
gerði fjárhirðir merkilega uppgötvun. Hann var að henda steinum upp í kletta þegar einn af 
steinunum hentist inn í helli sem hann hafði ekki tekið eftir. Það kom skrítið hljóð þar sem steinninn 
lenti í hellinum. Þegar hann fjárhirðirinn klifraði upp til þess að kanna hvað væri þar fann hann 
leirkrúsir sem innihéldu bókrollur. Þessar bókrollur voru skrifaðar fyrir u.þ.b. 1900  árum. Þær 
sýndu fram á að þó að Biblían hafi verið afrituð og handskrifuð í mörg hundruð ár höfðu engar 
breytingar verið gerðar sem máli skipta. Þessar bókrollur eru nú þekktar sem Dauðahafshandritin.

svo þegar við rannsökum Biblíuna getum við verið fullviss um að það sem við 
lesum er það sem Guð ætlaði okkur að lesa
Þetta þýðir að þegar við rannsökum Biblíuna getum við verið fullviss um að við heyrum Guð tala. 
Spurningin er þessi, trúum við því?

BETA

r e f l e c t i n g J e s u s . o r g

e i n s o g J e s ú s

T E N G J U M S T  T I L  A Ð  E N D U R S P E G L A  J E S Ú



Orð eru mjög mikilvæg fyrir Guði. Hann valdi ekki að opinbera sjálfan sig með myndum, heldur orðum 
– Biblíunni. Þegar við lesum þessi orð heyrum við Hann tala. Þegar við heyrum það sem að Hann vill að 
við vitum, þá gerast hlutirnir...

1. Hvað gerðist þegar Guð talaði?

    1. Mósebók.1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26 ______________________________________________________________

2. Hvað gerðist þegar Jesús talaði? (Í Jóhannesarguðspjalli er Jesús kallaður „Orðið“)

    Markúsarguðspjall.2:5-12 __________________________________________________________________________

3. Hvað gerðist þegar fólk Guðs talaði og skrifaði niður orð Guðs, svo aðrir gætu lesið þau?

    Esekíel: Esekíel 37:1-10 ____________________________________________________________________________

    Pétur: Postulasagan. 2:40, 41 ______________________________________________________________________

    Páll: Rómverjabréfið. 1:13-16 ______________________________________________________________________

hugsum málið

sögulegar staðreyndir

1. Af hverju heldur þú að Guð hafi valið að tala við þig með því að nota orð?

    __________________________________________________________________________________________________

    __________________________________________________________________________________________________

2.  Hvað getur þú gert til að heyra betur og oftar í Guði?
    
    __________________________________________________________________________________________________

    __________________________________________________________________________________________________

Þegar Guð talaði í 1. Mósebók þá var maðurinn skapaður 
í mynd Guðs:

samstundis
fallega

Guði til mikillar ánægju

Þegar Jesús byrjaði að tala fengu menn möguleika á því 
að verða endurskapaðir í Hans mynd:

samstundis
fallega

Guði til mikillar ánægju

Hefuru gert þér grein fyrir að...?

Dettur þér eitthvað fleira í hug sem er sameiginlegt með sköpun Guðs og endursköpun okkar?



Það eru til margar aðferðir við að lesa Biblíuna 
svo að við heyrum Guð tala til okkar skýrt og 
persónulega. Hér er ein aðferð sem þú getur 
reynt.

átta mikilvægar spurninga

Hefuru einhvern tímann lesið Biblíuna og hugsað 
með þér: „Hvað hefur þetta með mig að gera?“ 
eða, „Hvaða máli skiptir þetta?“ Við höfum svo 
sannarlega sóað tímanum okkar í lestur ef við 
lærum ekkert sem mótar líf okkar og mótar okkur 
til þess að líkjast Jesú meir.

Það að nýta Biblíuna í lífi okkar er mikilvægasti 
hlutinn af lestri Biblíunnar. Svo hér eru 8 
spurningar sem geta hjálpað þér að hagnýta 
þýðingu textans í þínu eigin lífi.

Er fordæmi í textanum sem mér ber að 
fylgja?

Er einhver synd sem ég þarf að forðast?

Eru einhver boð eða skipun sem ég þarf 
að hlýða?

Hvað kenna þessir textar mér um Guð, 
Jesús og Heilagan Anda?

Eru einhverjir erfiðleikar sem ég þarf að 
skoða?

Er loforð sem ég get gert tilkall til?

Er eitthvað sem sýnir mér hvernig ég 
get endurspeglað lyndiseinkunn Jesús 
betur?

Er eitthvað í þessum textum sem ég þarf 
að biðja fyrir í dag?

hvernig spurningarnar eru notaðar

Þú skalt biðja og velja texta til að lesa eða 
halda áfram þar sem þú hættir að lesa 
daginn áður.
Biddu þess að Heilagur Andi kenni þér í 
lestrinum og gerðu tilkall til loforðsins sem er 
í Jakobsbréfi 1:5. Biddu líka fyrir því að Guð 
tali skýrt til þín svo að líf þitt geti mótast af 
orðum Guðs í Biblíunni.
Lestu yfir textana sem þú valdir nokkrum 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

sinnum þangað til þú skilur nógu vel það 
sem þú ert að lesa.
Þegar þú ert búin(n) að lesa yfir skaltu 
byrja að spyrja spurninganna sem hjálpa 
þér að hagnýta þýðingu textanna í þitt líf.
Eins og alltaf er mjög mikilvægt að 
enda Biblíulestur á bæn. Biddu þess að 
Heilagur Andi minni þig á það sem Guð 
hefur talað til þín og að þitt líf endurspegli 
forgangsröðun og áform Jesús betur og 
betur!

biblíuvers til að byrja á

Sögurnar um Jesús í Guðspjöllunum er mjög 
góður staður til að byrja lestur. Biddu þess að 
Guð leiði þig í vali á texta til að lesa. Þú getur 
byrjað á einu Guðspjalli og unnið þig í gegnum 
það.

Ef þig langar til að lesa eitthvað annað en 
Guðspjöllin getur þú líka notað þessa aðferð í 
lestri til að kanna Postulasöguna og bréf Páls. 
Bréfin hans til Efesusmanna, Filippímanna og 
Kólossumanna eru góðir textar til þess að lesa.

notaðu dagbókina

Það er mjög gott að skrá það sem þú hefur lært 
í dagbókina þína. Það er minnisvarði í framtíðinni 
um það hvernig Guð hefur leitt þig og það er 
mikil hvatning. Kannski hefurðu ennþá spurningar 
um textana. Þá getur þú skrifað spurningarnar 
niður og spurt leiðbeinanda þinn þegar þú færð 
tækifæri til þess.

4.

5.

venjur ti l  að endurspegla huga Jesú
 ~ að nota 8 miki lvægar spurningar



Getur þú lagt spurningarnar 8 
fyrir Biblíulestur á minnið og kennt 
einhverjum þær?

2. Kafli, „The Sower Went 
Out to Sow“, Christ’s Object 
Lessons, Ellen White.
37. Kafli, „Eina vörn okkar“, 
Deilan Mikla, Ellen White.

1.

2.

Í þessari viku skaltu æfa þessa venju til að endurpegla huga 
Jesú, spurningarnar 8 með því að nota eftirfarandi vers.

1.  Markúsarguðspjall 14:32-42
2.  Sálmarnir 103:1-14
3.  1. Jóhannesarbréf 1:1-10
4.  Efesusbréf 1:15-23
5.  Esekíel 37:1-14
6.  Jósúabók 1:1-18

Þú getur líka æft þig á öðrum versum ef þig langar til þess. 
Góður staður til að byrja á þessari aðferð við lestur Biblíunnar er 
í Guðspjöllunum og í einhverjum af sögunum sem eru í Gamla 
Testamentinu.

tími minn með Guði

yfir l it

Í „sögulegar staðreyndir“ sáum við að þegar Guð talar verða hlutir til. En það sem er ennþá 
mikilvægara fyrir okkur sem erum syndug er að þegar Jesú talar við okkur þá höfum við 
möguleika á því að verða endursköpuð í þá mynd sem Guð ætlaði okkur í upphafi. Svo að 
miðpunktur umbreytingar er orð Guðs.

Í „hugsum málið“ fékkstu tækifæri til þess að hugsa um orð Guðs í þínu eigin lífi. Það sem 
skiptir mestu máli er að við heyrum Guð tala skýrt til hvert okkar, það er að segja ef við viljum 
upplifa breytingu Hans í lífi okkar.

Í „venjur til að endurspegla Jesú“ skoðuðum við eina aðferð til að lesa Biblíuna svo að 
orð Guðs geti endurmótað líf okkar, til þess að við getum byrjað að lifa eins og Guð hafði 
upprunalega ætlað okkur.

láttu 
ganga!

auka hjálp
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